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fta «a n iq a j E f ik e j d p lu r ta ç a  

M iç ra d e  de W illt Nucnkcr
ciu ajn scias, kia bela kaj ga- 

jiga afero estas migrado, kvan- 
kam ofte nur el interna sopiro. 
Kiu ne jam tute apatiigis felici- 
ĝas rigaardante arbaron kaj 
kamparcii kaj penetrante en 
ilian viven.

La s an i g a n eiikon de pli 
ampleksaj migradoj oni tarnen 
ne jam sufiĉe alte taksas. Se es- 
tus aiie, gepatroj kaj registaroj 
tute alie klopodus estigi ilin 
memkompreneblaj popolkuti- 
moj, ili mem agus pli bonek- 
zemple. Do ni meditu, kiajn tiu- 
rilatajn utilojn migrado povas 
havigi al ni. Unutaga migrado 
jam estas bona kaj benoplena, 
sed estas nur unuagranda. Gi si- 
milas al flugetanta birdo, kies 

ilugilojn oni mallongigis. Nur p l u r t a g a  migrado. kiu kondukas 
la homon pli malproksimen kaj ankaü dumnokte deigas lin de la 
ĉiutagaj trivialaĵoj estas akeelinda.
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La instiga efiko de a e r  ŝ a n ĝ o  estas generale konata. Sed la 
nura restado en la kamparo ne sufiĉas. Daŭra restado en la sama 
loko ofte nur fconcfukas al grasiĝo kaĵ maldiligentiĝo de la juna 
korpo. Ofta m o v i ĝ o  estas al tio necesa aldono.

Dum migrado la p u l m o j  tute funkcias, ĝis en siaj tiom mal- 
prizorgitaj pintoj. Profunda s p i r a d o  en pura aero vere ne estas 
tro ŝatebla. ĉiam denove la dekoble saga kulturhomo ja  forgesas, 
ke nek pano, nek terpomoj, nek viando estas la plej gravaj nutraĵoj, 
sed la oksigeno de l’aero. Kiel malofte la junularo havas okazon por 
trankviligi sian aermalsaton ! Migradoj estas p o l v o s u ĉ i l o j  p o r  
k o r p o  k a j  a n i mo ,  prave diras konata kuracisto.

La tranoktado en la junulargastejoj edukas a l d o r m a d o  kun 
m a l f e r m i t a  f e n e s t r o .  Se migrado nur komprenigus, ke la 
homo je sia propra malutilo estas la sola viva kreitaĵo, kiu time 
sin izolas per ŝtono kaj vitro de la moviĝanta aero kaj pro malsaĝa 
timo pro dumnokta malvarmumo ĉiam ree enspiras la propran, 
uzitan aeron, tio jam estus ja  ne malgranda beno.

Migrado edukas al a e r-k a j  a k v o b a n a d o ,  ĝi fortigas la 
malkuraĝulon kontraŭ malbona vetero. Kiu realkutimigis sian haü- 
ton al egaliga laboro, tiun tuŝas nek pluvo nek vento. La eternaj 
kataroj cédas antaü la supera sento de 1’fortiĝo.

Sennombraj geknaboj estas tre moderemaj en la uzado de akvo 
kaj kontentiĝas hejme per lavado de l’vizago. Sed en la junulargas
tejoj k o m p l e t a  k a j  l a v a d o  de  l’p i e d o j  apartenas al la 
ĉiutaga programo. Tie ili lernas ŝati la agrablan efikon de l'akvo 
por la tuta korpo kaj baldaü definitive venki la hidrofobion. La 
duŝo pli kaj pli eniras la junulargastejojn. Multaj grupoj, precipe 
inter la laborista junularo, sabate préféré vizitas tiajn junulargastejojn, kie sub la duSo ili povas purigi kaj hardigi la korpon.

Kiel dependa de l’iumo estas ĉiu vivaĵo! «Eĉ la flor’ sin turnas 
ĝoje al la lumo*)» Sed la pli grandan parton de la homaj floroj oni 
lasas perei en la urba duonlumo. La radiojn de l’vivodona tagostelo, 
kiujn la ŝtonaj muroj enlasas re tenas stulta modo per kurtenoj. La 
tuberkulozo pli kaj pli disvastiĝas. La artifika suno estas atuto kon- 
traŭ preskaŭ ĉiuj suferoj. La saniga fonto de 1’ natura suno estas 
kulino» kaj neniu alia kuracilo povas kuraci tion, kion oni antaüe 
reskaù forgesita. Sed iom post iom oni memoras, ke nenia «tuber- 
preterlasis je lumo, aero kaj moviĝo. Por kompreni tion oni ne be- 
zonas sciencan scion. Oni nur komparu la arbojn ĉe arbarrando 
kun tiuj interne de 1’ arbaro. Ili parolas nerefuteblan lingvon. 
Se oni laŭlitere ^uŝus ciun lernanton per la nazo sur êi tiun fakton, 
muite pli da vivsaĝeco rezultus el tio, ol el tiom da sciajo, per kiu 
oni pezigas la junan kranion.

Pro la tramoj, la liftoj kaj la kreskanta aütomobiltrafiko la 
a r t i k o j  de  m u l t a j  u r b a n o j  e s t a s  r u s t i ĝ o n t a j -  
Kontraŭ tio migrado havigas taŭgan kontraüpezon, ne nur por la 
kruroj, sed por ĉiuj muskoloj, ne lastvice por la koro. Senpene la 
vigla, juna migranto restas fortika ĝis en multjara aĝo, dum la

*) Verso el Wilhelm Teil de Schiller (Noto de la tradukintino).
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ventroŝarĝita kuŝemulo jam en la plej bona viraĝo je 1’ plej mal- 
granda penado ekŝvitas kaj mankas al li spiro.

La juna migranto sentas sin disĉiplo de Jahn *). Tute nature 
vekiĝas en li la emo ankaü hardigi sian junan korpon pei gimnasti- 
ko, naĝado, ludado kaj sporto. Li ekkomprenas la certe gravan ideon 
d e l ’ d e v o  e s t i s a n a .  Kiu frue trovis la vojon al la saniga 
fonto «Naturo», tiu poste ne bezonas apotekistojn kaj mineralak- 
vajn banejojn por relaboremigi la strikantajn korpopartojn. Kiu 
sin sentas priresponda pri sia korpo, servas same sin mem, sian 
familion kaj la ŝtaton.

eu ekzistas pli bona kuracilo ol la natura § v i t a d o ?  Oni devus 
demandi al la homoj : «Kiel vi évitas?» anstataü «Kiel vi fartas?», 
diris fama higiena konsilisto. La kulturhomo nur ankoraü évitas 
en tro hejtita êambo, pro financaj zorgoj, ne pagitaj tratoj, ekza- 
menaj turmentoj, k. t. p.

Sennombraj homoj suferas pro d i g e s t a f e k c i o j .  Kion oni 
ja taras kaj englutas kontraü tio? La ĉefa kaîizo estas la manko je 
moviĝo. Migrado estas nesuperebla rimedo por venki intestan nea- 
gemon.

Rekte rilatas al ci tio la pligrandigita a pe t i t o. La infano, kiu 
ne volas bone manĝi malgraŭ la insistado de l’patrino, bravege 
manĝas en la kamparo.

Kontraüe al tio multa tronutrita dorlotito vidas for de 1’ hejmo, 
ke ankaü m o d é r a  n u  t r a d  o s u f i ĉ a s ,  ke troa manĝajo estas 
nura balasto por la korpo kaj ke laborkapableco kaj bonfarto tute 
ne dependas de abunda manĝado de viando, ovoj, dolĉaĵoj, k. s.

Kiom la o k u 1 o sopiras al la bonfaro de 1’ migrado. Preskaü 
senĉese ĝi estas turmentata per fiksrigardado al papero kaj nigraj 
presajoj. Multaj homoj eĉ ne permesas ripozon al ĝi dum la man- 
ĝado. Vespere venas plua treĉiĝo de artefarita lumo kaj kino, de 
lumreklamo kaj tabakfumo. Ofte la torturado estas daürigata per 
noktomeza romanlegado. Kiel longe ankoraŭ daüros, ke el dek ho
moj n a ù  portasokulvitrojn? Kie estas la ckuüsto, kiu scias alian 
solvon krom tiu tre ofte legigi la okulon en la granda libro de 1’ na
ture, ĉiam denove gin «trinkigi el la ora abundo de 1’ mondo»!

La ellitiĝo je 1’ sunleviĝo, la portado de 1’ dorssako, la atingo de 
1’ indikita celo, okazaj eraraj marŝoj, la venko de monto kaj valo, 
de malseko kaj malsato kaj aliaj malfacilajoj estas nesupereblaj 
rimedoj por la h a r d i g o de 1’ v o 1 o kaj kun tio por la arto 
vivi mem. Kiel malmemstare la zorge protektita nuntempa 
infano grandiĝas. En la kamparo ĉiu gis certa grado devas 
agi memstare, kaj eĉ la plej malgrandan ekkaptas la fiera 
sento, ke li venkis malfacilajojn kaj estris la sorton. ĉi tio estas 
tre grava por la ekzistbalao, ankaü laü porsana vidpunkto. Kun 
ĉiu sinvenko kreskas la volo ne fleksiĝi pro maloportunajo kaj 
malsano. Senliman abundon da homa mizero havigis al ni a 1 k o h o- 
lo n i k o t i n o  m a l p u r o  ka j  s e n t a ü g o  en literaturo kaj 
ilustrado. Multaj societoj helpas unu la alian en la justa batalo

*) Friedr. Ludw. Jahn (1778-1852), alnomita «patro de 1’ gim- 
nastiko» (N. d. 1. t.)
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kontraŭ ĉi tiuj dekadencaj fortoj. Kaj tarnen, kiel malgranda estas 
la sukceso! Kiel alie kreskas kun la naturo ligita generacio, kiu 
bezonas por surtera feliĉo nek fumvenenojn nek volupttikladon! El 
la maljunuloj nur malgranda parto estas influebla malgraŭ plej 
intensa propagando. Sed la plimulto el la junularo laŭsperte estas 
facile akirebla por alia vivmaniero, se ĝi povas kvietigi sian sopiron 
al moviĝo kaj vivo en la pura naturo. La pli ol 2000 junulargastejoj, 
en kiuj oni povas nek fummi nektrinki alkoholaĵojn, estas tiom da 
atakfortikajoj kontraü tiuj dekadencaj fortoj. Eĉ multaj plenkres- 
kuloj, gvidantoj kaj migrantoj, en ili konvertiĝas.

ĉu necesas finfine ankoraü ion diri pri la saniga efiko de mi- 
grado por la tre turmentitaj n e r v o j ?  La pli kaj pli disvastiĝanta 
kaj jam ce la junularo videbla nervomalforteco estas la plej bona 
mezurilo por nia degenero, estas samtempe la meritita puno por 
nia kontraünatura vivmaniero. Tro malofte malstreĉiĝas la per 
sciaĵoj troŝarĝita cerbo de 1’ lernanto, tro malofte la junaj oficisto 
kaj laboristo sentas sin liberaj de la senĉesa penado de la ĉiutaga 
vivo. Tro malofte regas en ilia vivo la ĝoj o .  Kaj kie troviĝas pli 
origina, pli pura, pli daŭra gojo ol ekstere ĉe patrino Naturo? De- 
mandu al la junularo, kio estas same signifoplene markita en la 
kalendaro de ilia vivo kiel la gojegaj migradotagoj. Kaj ĉu ne la 
ĝojo estas la unu el la plej efikaj kuraciloj kontraŭ ĉiuj malsanoj de 
korpo kaj animo ?

Ankaŭ la m a l s a n a  a n i m o  resaniĝas ĉe la brusto de 1’ na
turo. La premaj ĉiutagaj zorgoj foriĝas, bagatelaĵoj kaj malbelaĵoj 
malaperas, la animo liberiĝas de ĉiu malico, la kruda akiremo limi
tas, la egoismo cédas antaü la sento por la ĝenerala bono. Nedise- 
geble korpo kaj animo estas unuigitaj. La malstreĉiĝo de unu 
montriĝas bonfara ce la alia.

Tiu, kiu iĝis migrema, zorgas ankaü hejme, kiel por la stomako, 
same ĉiutage por unu aŭ pluraj aermanĝoj. La posedo de taügaj 
ŝuoj kaj kapoto ebligas al li ĉerpi fresŝan aeron er dum ventego kaj 
pluvo. ĉiam la vetero estas por li taüga por migrado. Ankaü la b o - 
n a  e k z e m p l o  i n f e k t a s .  Kaj tiel multaj spertoj kaj vivku- 
timoj, kiujn la junulo akiris ekstere, benoplene efikas ce'la f a m i -  
1 i o. Oni parolas pri ventolado kaj puremo, pri nutrado kaj alko- 
holo; oni méditas pri la multaj malsaĝaĵoj kaj stultaĵoj en la viv
maniero de 1’ kulturhomo. Per tio oni multon atingas. Pli ol unu 
maljunulo, kiu frue letargiĝis, diras, vidante tian agadon de l’ junu
laro: «Ho, se mi ankaü estus havinta tion dum mia juneco!»

ĉe la primitivaj popoloj malsano estas escepto, ce ni tutsanaj 
homoj pli kaj pli maloftiĝas. ĉ u  d e v a s  e k z i s t i ĉ i u  t i u  
m i z e r o, kiu naskiĝas el malsano kaj kadukeco? ĉi tiu demando 
devas ĉiam denove esti farata kaj ĉiam denove neata. ôi ne devas 
ekzisti! La homaro posedas la ilon por forĝi sian sanon.

La pli multaj malsanoj devenas de malbona s a n g o. Per ok- 
sigeno kaj pligrandigita sangocirkulado, per plilaücela nuttrado kaj 
haütflego okazas ekstere la s a n g r e n o v i ĝ o .  La brila okulo, la 
ruĝaj vangoj vidigas la ŝanĝon. Plej konvinke precizaj k u r a -  
c i s t a j  m e z u r a d o j  montras la mirindajn efikojn de plurta- 
gaj migradoj.
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L a p e r e o d o  de r  O k c i d e n t o  ne estas evitebla per scienco kaj 
tekniko, ne per malsanulejoj kaj kuracejoj, ne per pedantaj rimedoj, 
certe ne per primoko aö neagado. Ekzistas remparo, sed nur unu- 
sola remparo kontraü plua malsuprenglitado sur la oblikva stupe- 
taro de 1’ dekadenco :1 a  r e v e n o  al  l a  n a t u r o  s u r  l a  
t u t a 1 i n i o. La plurtuga migrado kun helpo de la junulargastejoj 
estas la vojo al tio.

Per la régula reiro al la naturo estas edukebla sana kaj forta, 
pura kaj gaja junularo, estas influebla la popolsano.

Tarnen jen nepra supozo por tio.
Oni forĵetu la eternan frazon «Ni ne h a  v a s  mo n o n » .  Po- 

polo, kiu senskrupule elspezas miliardojn por alkoholo, nikotino, su- 
perfluaj ĝuaĵoj, ridindaj modoj, trivialaj plezuroj kaj pluajn miliar
dojn por malsanuljoj kaj socialaj edukejoj, ankaü havas kromajn 
milionojn por a n t a ü r  i m e d o j .  Kiu serioze povas nei tion ?

Por popolbonfartai aferoj mono ĉiam kaj unuavice devas esti 
disponebla. Nur seninteligentaj politikistoj kapablas malkonfesi, ke 
popolforto kaj popolsano nepre estas unuarangaj postulaĵoj.

Pro tio vi, priresponduloj en regno kaj ŝtato, en komunumo kaj 
lernejo, pro tio vi, kuracistoj, gepatroj kaj labordonantoj, malsa- 
nulaj kasoj asekursocietoj, k. t. p., aöskultu la kriadon de 1’ aer- 
kaj lummalsata junularo, akrigu la konsciencon kaj pripensu kia- 
maniere vi povas helpi a l r a p i d a e f e k t i v i g o  de j u n u l a r -  
g a s t e j o-r e t o k i e l  f o n t o d e n o v a p o p o l f o r t o ü

Tradukis Emilie Buchty

KORFILINETO MI A

(Mijn kleen, kleen dochterke)

Teksto de René de Clerca Muziko de Emiel Hullebroeck

Vi estas dika kiel mei’ 
kaj vigla kiel la abel’, 
eĉ fulgonigra estas vi, 
korfilineto, mia Di’ !

Sed nun lavita estas vi, 
anĝel’ ne estas blanka pli, 
kaj mola estas via vang’, 
kcrfilineto, mia sang’ !

Mi levas vin ĉe la aksel’,
okuloj lumas kiel stel’ ; 
malriĉo mia estas for, 
korfilineto, mia glor’.

Tradukis Juul Karnas
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MelanJo
DE FREDERIK VAN EEDEN *)

Holando estas de mi nomata reva lando ĉar ĝia beleco estas 
kvazaŭ revo. Kelkfoje estas tie malvarmege, dezerte, nealloge, mal- 
gaje-kaj subite, je trankvila vetero, la tuta lando estas ornamata 
per arboj, riveretoj, urbetoj kaj loĝantoj kun nepriskribebla dolĉa 
beleco, pliriĉigante ĉion per profunda, plenmistera signifo, kiun oni 
tute ne povas klarigi aü indiki, kaj kiu similas al la strangeco de ĉia 
reva belo. Oni devas esti vidinta mian urbeton de el sur la maro je 
trankvila klara Septembra vespero, kiam la suno ekkasas sin ma- 
lantaü la sonorilturon, sur la sennuba hela verdblua ĉielo eliĝanta 
je oranĝo kaj oro, kiam herbejo kaj arbombroj estas kunigataj per 
unusama blu-velureca sorĉkoloro, — kiam la melkintoj revenas 
hejmen kun peza pasado, kun la kobaltbluaj siteloj ambaŭflanke, 
kiam ĉio kio resonas estas harmonio, de la horsonado el la turo ĝis 
la skuiĝado de hejmen veturanta ĉaro, kaj ĉio vivas, de la krudaj 
Holandanoj ĝis la pezaj bovinoj, ŝajnas plinobliĝi je unusama paca, 
poezia vesperbeateco — por kompreni kiom ĉi ĉio similas al tiu 
mirinda iluzio de niaj revoj, kiam la plej simpla distingiĝas en 
brilego de ĉiela ravo kaj neesprimebla belo kaj povas plenigi nian 
memoron dum multaj tagoj per sia belo.

(El «La Nokta Fianĉino») Tradukis Martha Vervloet

*) La 16-an de Junio pas. mortis Frederik van Eeden, la fama 
Nederlanda literaturisto, kiu naskiĝis en 1860 en Haarlem, konata al 
la esperantistaro per la traduko de sia ĉefverko «La malgranda Jo- 
hano». Li verkis multajn romanojn, poemarojn kaj teatraĵojn. Li es- 
tis mistikema serĉanto, kiu trovis ripozon en la katolika kredo.

GRATULOJ

— Al nia amiko Edgard Verheyen, 1-a sekretario de Flandra 
Ligo Esperantista ,kiu kun granda distingo faris la ekzamenon pri 
filozofio kaj literaturo preparan al la leĝoscienco en la Flandra 
universitato en Gent.

— Al niaj gesamideanoj Julien Reynaert kaj Mariette Cognie, 
el Kortrijk, kiuj geedziĝis la 13-an de Aügusto pas. Al ambaü ni 
esprimas niajn plej korajn gratulojn kaj bondezirojn.

Subteno por nia revuo

Procento boatekskurso Rekta Vojo, 20.—; Roberto, 5.—; Cam- 
bien 5.—; entute: 30.— frankoj.



MONDLITERATURO

de Li-Tai-Po

Meze de l’malgranda lago 
Staras pavilon’el verda 
Kaj el blanka porcelan’.

La manikoj silkaj glitas 
Malantaüen; silkaj ĉapoj 
Sidas gaje sur la kol’

Kvazaŭ tigrodors’ kurbiĝas Sur supraĵ’ la kristaleca 
En lunbril’ la kana pont’al De la lag’ mirinde ĉio
La blank-verda pavilon’. En la akvo speguliĝas.

Belvestitaj, trinkas, klaĉas-
En la dom’amikoj sidas La renversa pont-arkaĵo 

Estas kvazaŭ duonluno.
Multaj verkas printemp-versojn. La amikoj trinkas, klaĉas,

Iu pastro, dum prediko, post kiam li estis longtempe parolinta 
pri la vivo de sanktulo kaj ties mirakloj, ekkriis je 1’ fino de sia 
parolado:

«Kie mi devas lokumi lin en la ĉielo? ĉu mi devas lokumi lin 
inter la anĝeloj? Ne! muite pli alte! ĉu mi devas lokumi lin inter 
la ĉefanĝeloj? Ne! muite pli alte! eu mi devas lokumi lin inter la 
serafoj? Ne! muite pli alte! eu mi devas lokumi lin inter la keru- 
boj? Ne! muite pli alte!»

ci tie li estis interrompata de senpacienca kredanto, kiu eksta- 
rante ekkriis: «Lokumu lin ĉi tie, sur mia seĝo, mi ja  foriras!»

Kaj el blanka porcelan’. 
êiuj sur la kap, starantaj, 
En la pavilon’ el verda

Esperantigis Jan  van Schoor.

KIE MI DEVAS LOKUMI LIN?

Rerakontis ŝercemulo.
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&*lan«lra iigo cspcranlSsla
Dimanĉon, la 25-an de Septembro okazos generala kunveno en

la Liga sidejo «Breughel», Em. Jacqmainlaan. 37, Brussel, de la 10-a 
gis la 12-a antaü-kaj de la 2-a ĝis la 4-a posttagmeze-

Tagordo: Raporto pri la antaü a kunveno; administra laboro 
de F. L. E. kaj de F. E.; raporto pri la Pariza Kongreso; nia 4-a 
Flandra kongreso; diversaĵoj.

Multaj ĉeestu la kunvenon kaj kaptu la okazon por viziti la
Esperanto ekspozicion de la Brusela grupo «NELE»!

* * *
POR LA FLANDRAJ U. E. A. ANOJ — Erare ni indikis en nia 

antaŭa numero s-ron Gérard Dcbrouwere kiel peranton inter U. E. 
A. kaj la Flandraj U. E. A.-anoj. La lasta generala kunveno de la 
Flandra Ligo decidis, keprovizore ia Flandraj U.E.A.-anoj pagu sian
kotizon pere de Flandra Esperanto-Instituto. poŝtĉeko 3268.51

* * *
Flandra Ligo Esperantista. kunveninta la 2G-an de Junio 1932 

dum generala kunveno en Brussel,
bedaüras la konflikton, kiu estiĝis inter la direktoro de I. C. K. 

kaj la redaktoro de sia organo «Flandra Esperantisto»,
opinias, ke estas plej bone, ke tiu konflikto estu solvata ne 

publike,
ŝatas, ke inter la oficialaj internaciaj Esperanto-organizajoj 

kaj «Flandra Esperantisto» regu bona interkonsento,
petas la redaktoron de «Flandra Esperanto», ke li redaktu nian 

revuon laü tiu deziro,
laŭdas liajn malkaŝemon kaj sincerecon, sed opinias, ke por 

la bono de la movado estas plej bone prisilenti tiajn aferojn,
petas lin daürigi sian taskon de redoktoro de «Flandra Espe- 

rantisto»,
kaj daürigas la tagordon.

l i  en FlanJruîa
Feliĉe la milito tarnen havis tiun rezulton nia popolo, ke ĝi 

ne ekmilitus duan fojon, ĉar ĝi nun komprenas — almenaü la pli - 
multo, t. e. la frontsoldatoj, blinduloj, kiipluloj, georl'oj, la viktimoj 
unuvorte komprenas, ke milito estas nura vorto por instigi ilin al 
batalado por la pligrandigo de la riceco kaj potenco de kelkaj 
«eminentuloj».

Jes, nia Flandra popolo tion grandparte ekkomprenas: la mal- 
juna generacio, kiu suferis, kaj la juna, kiu estas instruata per la 
ĝenerala paemovado en la tri plej interesaj politikaj partioj de nia 
lando. La liberalan mi ne mencias: ĝi estas mortanta pro sangman- 
ko, pro kontraüeco al ĉio nova, religia aü demokrata.

La unua grava partio, laü la nombro estas la katolika, kiu parto-
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orenas al la regado kaj tlal oficiale estas prudenta. Sed la pacmo- 
vadon inter la katolikoj iniciatis plej influa ĉiusemajna gazeto 
«Hooger Leven» (Supera Vivo) kiu represis la paroladon de prof. 
Ude el Graz: «Militservrifuzo internacia devo», kiun mi tradukis 
en Flandra Esperantisto, Februaro 1931. La oficialuloj kontraüsta- 
ris tiun malkaŝan konfeson kaj «Supera Vivo» devis publikigi arti- 
kolon kontraö la tezo de prof. Ude, sed petis samtempe la opinion 
de la Flandraj teologiistoj. ó is nun neniu el ili respondis al ei tiu 
peto, car ili scias la veron kaj timas, ke ĝi ne plaĉos al iliaj superu- 
loj. Tarnen la neĝpilko ekruliĝis kaj pli kaj pli kreskas. Nova kato- 
lika gazeto monata aperis: «Vredes Actie» (Pacagado); estroj estas 
ne politikuloj, sed verkistoj kaj intelektaj Flandroj.

La dua grava partio, la socialista ne partoprenas al la regado, 
<’o publike, eĉ en la Franclingva parto de 1’ lando, antaŭenpuŝas 
k' kontaümilitan opinion ĉe la popolamaso kaj bonege tiurilate pro- 
pegandas per gazetaro. radio, oaroladoi, k. t. p.

La tria partio. la Flandra • naciista.ankau havas revuon «Neniam 
nlr» kaj speciale influas la junan generacion.

La libro de Remarque «En Okcidento nenio nova» havis gran- 
degan influon, same kiel la deklaroj de Lia papa Moŝto Pio XI, sed 
ties vortojn ne ĉiuj katolikoj aŭskultas.

La Francan-parolantoj kaj Valonoj pli ŝatas aŭskulti la falsajn 
diradojn pri ŝovinisma amo por la patrolando venantajn el Parizo. 
la lumurbo. Franca mono muite influas en mia lando la gazetaron 
kaj tiamaniere la publikan opinion.

Sed la plimulto deziregas pacon, forgesis la antaüajn politikajn 
malamikecojn kaj klopodas antingi daüran pacon en nia jam sufiĉe 
pro la krizo suferinta mondo.

Bona rimedo kontrak la milito estas jena: Flandro skribas le- 
teron al Germano, Holandano. Franco aŭ aliaŝtatano. ke li neniam 
uzos armilon kontrak la popolo de sia korespondanto; ei tiu solene 
promesas la samon al li. Se mil aŭ dekmil tion faros, vi antaüvidas 
la rezulton, se la ŝtato tarnen volas militon. Jam nun multaj junul- 
oj en ^landrujo rifuzas soldatiĝi (ok monatojn) kaj estas severe 
punatai fdu jarojn da malliberigo). La popolo per monkolektoj sub- 
tenas tiujn idealistajn viktimojn.

La Flandraj Esoerantistoj, veraj pacaj batalantoj, kompreneble 
estas fervoraj pacamantoj kaj tiaj ili restos! ĉi tion promesas

Leo Calloens
Prezidanto de Flandra Ligo Esperantista

\  IZITl LA FLANDRAN YZERMONUMENTON en Diksmuide. 
La turo estas alta kvindek metrojn kaj suprenirebla ĝis la plej alta 
ointo. Oni povas rigardi la tutan Izerfronton. de la Kemmelmonto 
L' is bordo de la Norda maro. En la momumento estas kripto kaj
muzeo pri la oferado kaj suferado de la Flandroj ĉe l’Izero, kun 
la herohonoraj tombostonoj kun la bone konata devizo: «ĉio por 
Flandrujo, Flandrujo por Kristo.» Estas la plej impona monumento 
el la tuta lando. Enirprezo: 5 frankoj.
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KIU DO KREDIGAS AL SI. KE

I. armigo alportas trankvileeon ?

II. armigo nek estigas nek plifortigas la reciprokan malfidon ‘.

III. armigo ne neeviteble kondukas al armigkonkurado?

IV. armigo ne estas la unua movo al milito?

Kliŝo de «Vlaamsche Jongeren Vredes Actie» 
Sekretario Frans Arijs
Graaf Van Egmontstraat 16. Antwerpen.





•prranlo en la
RuelanJe

En la jaro 1930 oni eldonis libron «Russia Today and Yesterday» 
(Ruslando hodiaŭa kaj hieraüa) de d-ro E. J. Dillon, kie li skri- 
bis jene pri Esperanto en la nova Ruslando : Longaj leteroj, bone 
verkitaj ruslingve, estis ricevitaj en Moskvo de japanaj instruitu- 
loj, literaturistoj, ĵurnalistoj kaj studentoj. Sed ne ĉiuj estis skri- 
bitaj en la lingvo de Puskin kaj Dostojevsky. El ili multajn oni 
verkis en iu artefarita lingvo, kiu ĝis la revolucio estis uzita pleje 
de homoj kolektantaj poŝtmarkojn, poŝtkartojn kaj monerojn. Nun 
parte pro penado de s-ino Kameneva kaj ŝiaj kunlaborantoj, tiu 
lingvo jam tre vaste disvastiĝis tra la mondo, kiel facila interko- 
munikilo por la proletoj apartigitaj per muroj kaj montaroj. Hodiaü 
Ruslando povas fiere anonci, ke ĝi havas 16.000 enregistritajn es- 
peranto-uzantojn. Oni diras, ke multaj hinoj kaj korenoj legas 
esperante presitajn verkojn de Lenin, Tolstoj kaj Turgenev.

Pritraktante Esperanton en «La Nord-Amerika Revuo» antau 
25 jaroj, mi antaüdiris, ke por certaj nomitaj celoj la neestetika in- 
terkomunikilo, inventita de Zamenhof, konkeros la mondon. Multaj 
legantoj miros, sciiĝante, ke la studado de Esperanto okupas kvaran 
lokon en la sovetaj lernejoj, kiuj instruas nerusajn lingvojn;la unuan

f)kupas la angla, la duan la germana kaj la trian la franca. En 
la fabrikejoj laboras rondoj. kiuj jam preskaü du jarojn korespon- 
das kun alilandaj fabrikejaj laboristoj per Esperanto. La smolens- 
ka junkomunista rondo daŭre interŝanĝas pere de tiu lingvo komu- 
nikaĵoj kun ekstrem- orientaj komunistoj. En multaj eksterurbaj 
ĵurnaloj aperadas Esperanto-lingvaj leteroj senditaj al ili de sol- 
datoj, maristoj kaj laboristoj el diversaj partoj de Eüropo. lu pioni- 
ro, ekzemple, en Odeso, korespondante kun infanoj alilandaj, ricevas 
ne nur el Eŭropo. sed ankaŭ el Ameriko, Japanio, ĉinio leterojn en 
Esperanto, kiuj donas elĉerpaĵojn el tiulandaj poemoj kaj revo- 
luciaj kantoj. Laboristoj en sovetaj fabrikejoj iam ekspedis al skan- 
dinavaj landoj siajn murgazetojn en Esperanto kaj tio faris pro- 
fundan influon sur la alilandaj laboristoj, kiuj respondis per laü- 
doj. gratulante la rusojn pro ilia progreso. Precipe laboristoj kaj 
membroj de la Ruĝa Armeo fervore lernas Esperanton por esti 
ĉiam flue parolpretaj ; ili en Esperanto faris diskutojn ce kelkaj 
lastatempaj kongresoj. Kiel interkomprenigilo, Esperanto faras 
tiom da progreso, ke jam oni devas konsideri ĝin kiel unu el la 
plej gravaj elementoj en la evoluo de la nova Ruslando.

L. Jevsejeva.

(El «Ondo de Daügava»)
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Kvankam la organiza parto de la Pariza kongreso montris muite 
t'a detalaj mankoj, sufiĉe impone tamen ĝi impresis. En la norda 
ftacidonio tre utilis al la kongresanoj la traduko de ĉiuj surskriboj. 
Luksa kaj moderna akceptejo, kie bcdaürinde oni forgesis elpendigi 
la verdstelan flagon.

Kiu ne jam tidis, malfacile povas. imagi la spektaklon, je la 
malferma tago, de la amaso da kongresanoj en kaj ekster la akcep
tejo, kie la haloj, la trotuaro kaj eĉ la strato estas plenplena je vali- 
zoj kaj pakajoj. Admiron vekigis karavano el Tallinn, kiu voja- 
ĝis aütobuse tutan semajnon por atingi Parizon.

La unuaj interkonatiĝoj kuneksterlant ?nsi kompreneble estas 
por reciproke informi pri la devenlando; aüdante pri Belgujo, la 
rnua demando ĉiam estis: eu Flandre? ĉie rrr/nc igis kono pri nia 
movado kaj plej grandan simpation guis la Flandroj.

Kompleta raporto pri ciuj ekskursoj kaj kunvenoj kaptus tro 
da loko; vi tamen sciu, ke por la vizito al Fontainebleau necesis 
35 grandaj aütobusoj kaj por Versailles 2 vagonaroj. La teatrajo 
«Knock> ne tiom sukeesis ol esperite; la geaktoroj tamen penis de- 
fendi kiel eble plej bone la tro iratajn» dialogojn.

La kunvenoj ankaü ne ege interesis la esperantistan publikon 
pro la paroladoj tro tedaj kaj la raoortoj, kiujn ĉiu povis legi en la 
kongreslibro. Estis okazo por ĉeesti de matene ĝis vespere ĉiaspe- 
cajn kunvenojn, sed urbo kiel Parizo estas allogaĵo pli forta...

Dum kunveno de U. E. A. oni aüdis diversspecajn proponojn 
por subteni kaj vivteni la asocion. car denove bruoj pri fabe-
la salajro de s-ro d-ro Privât, ĉefredaktoro de « Esperanto», la pre- 
zidanto precizis, ke tiu monata salajro estas nur 150 Sv. fr.

En la sama kunveno s-ro Onnen havis okazon por klarigi siajn 
"mizerajn» cirkulerojn, kion li faris tre modéré; jam de la komenco 
li devis konfesi la sengravecon de siaj akuzoj.

Dum alia laborkunsido oni aüdis raportaron de I. C. K. kaj de
K. R. La prezidanto de K. R. ne opiniis utile sidi ce la oficiala 
i kaj restis inter la publiko.

La direktoro de I. C. K., s-ro Kreuz, unutone rakontis iom pri 
la raportoj kaj deklaris sin ita kontraŭ plendoj. Se verŝajne

El la raportaro ni ĉerpas, ke 34 aliĝis al K. R. kaj ke
tre bona oficisto li estas, kiel gvidanto malfavore li impresas.
16 ne pagis sian kotizon. Laü la sama raporto estas konstatebla. ke 
societo, kiu deklaras en la U. E. A. jarlibro ke ĝi havas 900 mem- 
brojn, pagas al K. R. nur por 400 membroj, kvankam aliĝinta societo 
devas pagi por ĉiuj membroj siaj!
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Vendredon, 5-an Aŭguston, post la akcepto en la urbodomo estls 
anoncata neoficiala kunveno de U. E. A.-Malgraü ke sammomente
J. Baghy faris pnmecionon laŭ ĉe-metodo, la publiko seestis mult- 
nombre, car gi esperis finfine aŭdi klarigojn pri okazintajoj el la 
«minentulaj» rondoj. Efektive temis pri kunveno de K. R., kie per 
granda plimulto estis akceptata tagordo, prezentita de la Franca 
Societo, kiu revoluciigus la tutan internacian organizadon.

Akcepto de la propono signifis nuligon de la kontrakto de Hel
sinki, kiu ordigis antaü 10 jaroj la centran organizon de la movado. 
Sekve ankaü likvidigas la Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj 
Societoj kaj la Internacia Centra Komitato. Membro diris, ke I. C.
K. daùrus provizore, dum alia prétendis, ke temis nur pri la oficistoj. 
sajne la komisionanoj mem ne ĝuste scias kion ili decidis. Por pris- 
tudi solvon estiĝis komisiono, kiu raportos je la jarfino

En la tuta afero restas la delikata punkto, ke la tagordo propo- 
nas unuecan kotizon. öiu membro de grupo estus samtempe membro 
de la nacia societo kaj de la internacia centro; izoluloj oni ne pria- 
tentus; danĝera propono!

* * *
Je l’unua fojo Flandra Ligo estis leprezentata en Universala 

Kongreso kaj esprimis la deziron prezenti siajn salutojn.
La L. K. K. rekomendante ke oni permesu salutparoladon en 

la solena malferma kunsido, transsendis nian peton al la I. C. K. 
al kiu apartenis la decido interkonsulte kun K. R .

De la momento, ke la K. R., kies prezidanton kaj sekretarion 
ciuj bone konas, devus kundecidi, tuj estis antaüvidebla la respondo. 
Tial la estraro de F. L. decidis disdoni en Parizo la tekston de la 
parolado, kio okazis sukcesplene kaj plej efike en la granda amfi- 
teatro de la Sorbonne, je 1’komenciĝo de la malferma kunsido.

Ankaü la Kataluna delegito, s-ro D. Delmau el Barcelona, ne 
povis saluti; kompreneble ankaü tio ne restis sen protesto. Al Ger- 
mana Esperanto-Ligo en éekoslovakio tarnen estis permesate 
saluti.

Dum Kunveno de la minoritanoj, je nomo de siaj respektivaj 
societoj, protestis la delegitoj de Kataluna Federacio kaj de Flandra 
Ligo pro tiu partiema sintenado de I. C. K. kaj K. R., kaj precipe 
pro nerespeKtado de art. 7 de la kongresa regularo, kiu mencias : 

Por solena malfermo, se okazas salutparoladoj naciaj, ili estos 
» ordigataj laü la tradicia maniero :

» Unu delegito el ĉiu regno, kies regnnoj ĉeestas la kongreson;
* Unu delegito por ciu lingvo parolata en tiu regno, krom la 

oficiala lingvo, kondice ke reprezentantoj de la dirita lingvo
» ĉeestas la kongreson;

» Tiuj delegitoj estas elektitaj de siaj naciaj societoj, kaj la
iisto devas esti fine ordigata kaj kompletigita de antaükunveno de 

» K. R. »
Laü diro de la Sveda delegito, s-ro Malmgren, sekve al decido de 

K. R. akcepti nur po 1 reprezentanto landa, devos eksiĝi la G. E. L.
( n êehoslovakio. Restas la fakto, ke tiu ligo nombras pli da mem- 
broj ol la ĉehoslovaka. Ni atendu la okazontaĵojn!



Spertoj montris kiom utilas, ke la Flandraj esperantistoj sen- 
du regule delegitaron al la internacia kongresoj. La eksterlando 
muite simpatias kun ni: Flandra Ligo profitu tion por plifortigi sian 
pozicion en la internacia movado!

Ni estu pretaj por Kolonjo en 1933! G. D.

DIVERSAJ SCIIGOJ
CYRIEL BUYSSE, la lama Flandra verkisto, mortis la 25-an de 

Julio pas. en Deurle. En nia sekvonta numero ni dediĉos kelkajn 
paĝojn al lia memoro.

FRI NIA REVUO. — En sia rubriko «Tra la Esperanta Gazetaro» 
skribas «Utrechta Esperantisto» de Aügustc pas.: «Flandra Espe- 
rantisto fiere rerigardas en la tri jarojn, dum kiuj ĝi regule aperis, 
plenumante sian devon laŭ ĉies kontentiĝo, kaj eniras sian kvaran 
jaron kun espero kaj kunfido. La saman sukceson ni deziras al ĝi, 
kiel en la antaüaj jaroj. ó i certe estas unu el la plej interesaj 
Esp. Gazetoj, kiun ni speciale ŝastaspro tio, ke ĝi kuraĝas malkaŝe 
diri siajn opiniojn, kaj indiki erarojn en la movado, kiujn oni gene
rale tro kaŝas pro personaj motivoj.»

INTERNACIA HEJMO ESPER ANTI STA en Aspremont (Alpes 
Maritimes), Franclando, eldonis bele ilustritan propagandfolion. La 
prezoj estas moderaj. Ni esperas, ke multaj el niaj gelegantoj povos 
pasigi sian libertempon en la Riviero, la ĉarma regiono kun bona 
klimato, inter gesamideanoj.

KATOLIKAJ FLANDRAJ PAGTFISTOJ subtenu la organon de 
«Katholieke Jongeren Vredes - Aktie» : subteno estas nepre 
nccesa. Abono kostas nur 5.— fr. por tuta jaro. Pagu per po§t- 
ĉeko 196457 de Med. Matthys, Geluwe.

NOVAJ HORIZONTOJ, la tutmonda revuo por Franca propa- 
gando, kiu estas eldonita en lingvoj Franca, Angla, Hispana kaj 
Germana, eldonis specialan numeron en Esperanto, okaze de la 
Universala kongreso en Parizo. La revuo estas arte presita kaj 
belege ilustrita. Oni petu la specialan Esperantan numeron de la 
administracio : 22, avenue Victor-Emmanuel III, Paris (8e).

D-RO LEO SIMONS — La 11-an de Junio mortis en ’s Gra- 
venhage D-ro Leo Simons, la fondinto kaj gvidanto de ^W e
reldbibliotheek», kies kultura laboro en la Nederlandoj estis vere 
geanta. La mortinto estis vera amiko de l’Flandroj kaj muite kun- 
laboris al ilia revivigo. La Flandroj pro tlo ĉlam memoros lin.

in 1er ni
ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista — Pro la var- 

mego, kiu régis dum Aügusto, la Merkredaj kunvenoj estis iom 
malpli viglaj, kvankam ĉiam bone ĉeestataj. ĉiun Dimanĉon oni 
faris ekskurson kaj tiuj ekskursoj tiom plaĉis, ke la membroj de- 
cidis ankoraü dum Septembro ekskursi ĉiudimanĉe.
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La 4-an de Septembro oni ekskursos al Lichtert, kie oni man- 
ĝos rizkaĉon (kunveno je la 8-a matene apud la Turnhoutsche 
poort); la 11-an al Sinaai (kunveno je la 8-a matene apud la pon- 
tono Suikerrui); la 18-an al Peerdsbosch (kunveno je la 8-a matene 
apud Schljnpoort) kaj la 25-an al Bruselo (la biciklistoj kunvenas 
je la 7-a matene apud la preĝejo de Berchem).

La kunvenoj de Septembro estos pliagrabligataj per paroladoj, 
legadoj, ludoj, deklamado kaj kantado.

BRUSSEL. — N. E. L. E. — La 24-an, 25-an kaj 26-an de Sep
tembro okazos en la etaĝa salono de «Breughel», Emiel Jacqmain- 
laan, 37, Brussel, la ejo de Nele kaj de la Flandra Ligo, Esperanto- 
ekspozicio, organizata de nia grupo. ĉiu samideano, ĉiu amiko de 
Esperanto, kiu deziras scii ion pli pri la Esperanto-movado, la 
propaganda laboro kaj disvastiĝo de nia mondlingvo, kaptu ĉi tiun 
unikan okazon por viziti tian grandan kolekton da Esperantaĵoj. La 
anoj de nia grupo havigos dum la ekspozicio al ĉiu vizitanto ĉiujn 
deziratajn klarigojn. Al ĉiu koran bonvenon!

KORTRIJK. — La 3-an de Aügusto, s-ro H. Moy Thomas el 
Londono, êefdelegito de U. E. A., ĉeestis la grupan kunvenon. La vi- 
zito okazis tute neatendite, sed la interkonatiĝo estis despli agrabla. 
Al la multaj Flandraj samideanoj, kiuj jam konas s-ron H. Moy 
Thomas, certe ne necesas klarigi, ke estis gaja vespero.

S-ano A. Doornaert faris dum sia libertempo biciklan ekskurson 
tra Nederlando kaj Germanujo al Danujo, por tie viziti ĉarman ko- 
respondantinon. La bicikla sekcio de la loka grupo fieras pri sia 
kuraĝa membro, kiu vere méritas la titolon «ĉampiono de la longa 
spiro».

Merkredon, 7-an de Septembro okazos la monata kunveno en 
«De Tuin» IJzerweglaan. S-ano Doornaert raportos pri sia vojaĝo al 
Danujo kaj s-ano Debrouwere pri la Pariza kongreso.

MECHELEN — La Estonto — Ni taras varman alvokon al niaj 
membroj por pli régulé êeesti la semajnajn kunvenojn. Ili ne for- 
gesu. ke la venontan jaron okazos ĉe ni la 4-a Flandra kongreso kaj 
ni tial ĉiuj devas zorgi, ke ni flue parolas Esperanton por bonveni 
niajn samideanojn dum la kongrestagoj.

Ni ankaü faru jam de nun viglan propagandon por nia venon- 
ta kurso, kiu komenciĝos en Oktobro en la «Zuidergemeenteschool».

Ni dankas niajn Bruselajn samideanojn, kiuj vizitis nian side- 
jon, bedaurinde lundon, kiam neniu el ni estis tie. La kunvenoj 
okazas Marde je la 8-a en la kafejo «Het Pleintje», Onze Lieve 
Vrouwestraat, 71.

Samideanoj, ĉu Flandraj eu eksterlandaj, kiuj deziras kores- 
pondi kun la Mehlena grupo «La Estonto», aü kiuj deziras viziti 
nian urbon, skribu eu al s-ro R. Rainson, del. de U. E. A., Hombeek- 
sche steenweg, 54, Mechelen, eu al s-ro L. Van der Poel, del. de Flan
dra Ligo Esperantista, Tesschestraat, 9, Mechelen.

OUDENAARDE — Al Paco — Jen la programo por la monato 
Septembro: la 6-an okazos kantvespero, dum kiu ni eklernos 2 
novajn belajn kantojn; la 13-an s-ro D. B., kiu ceestis la 24-an 
Universalan Kongreson en Parizo, rakontos detale pri tiu kongreso;
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la 20-an okazos grava speciala kunveno, dum kiu oni priparolos la 
propagandon por la proksima kurso.

Baldaü okazos ekskurso al Kluisberg. ciuj gesamideanoj ei 
Oudenaarde partoprenu tiun ekskurson por interfratiĝi kun la 
grupo el Ronse. La dato estos baldaŭ fiksata.

RONSE — La Paca Stelo — La 7-an de Septembro okazos ĝene- 
rala ripetado de niaj jam lernitaj kantoj; la sekvontan merkredon, 
la 14-an, ni nepre daürigos nian instruan kaj perfektigan laboron: 
la tradukadon de «Tiel de Flandroj rakontas»; la 2ian okazos inte
resa rakontado kun plej diversaj detaloj pri la 24-a Universala Kon- 
greso de Esperanto en Parizo de partopreninto.

Nia lasta nunjara ekskuso estos al la Kluisberg. Je bona vetero 
ni piknikas en la arbaro: do ciu kunportu manĝaĵojn. Diversaj de
taloj sekvos.

BIBLIOGRAFIO

(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas, 
ĉiu verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Intituto).

Petro. Kursa Lernolibro por Laboristoj. 5-a Plene reprilaborita 
kaj kompletigita eldono. Eldonis : Sennacieca Asocio Tutmonda. 
116 p. ; 12 x 17 cm. Prezo : 1 mkg.

La unua suplementa legolibro de Esperanto de Kooĵi Taŝiro. 
Eldonis : Kiboŝa, Tokio, 98 p.; 21 x 15 cm. Prezo : nemontrita.

La Konfliktoj en Manêurio kaj ŝanhajo. Pri la Agado de U. H. 
A. en ĉinujo. Eldonis : Universala Homama Asocio, Kameoka, Kio- 
tu-fu, Japanujo. 52 p., 13 x 19 cm. Prezo : 0.60 sv. aü 2 internaciaj 
respondkuponoj.

La zorge eldonita brosuro enhavas 12 bildojn ekster la teksto 
kaj ĉefe pritraktas la intervenon de U. H. A. en éinujo por «krei 
veran pacon de la koroj» inter la ĉina kaj Japana popoloj. La kon- 
tliktojn en Manêurio kaj en ŝanhajo ĝi priskribas laü Japana vid- 
punkto : «Japanujo neniel atakis êinujon», «Japanujo défendis 
pacon kaj ordon en Manêurio», k. t. p. La interesoj de la Japanaj 
imperialistoj, jen paco kaj ordo, laü la verkinto. Kiu interesiĝas 
pri mondpolitiko legu ĉi tiun broŝuron.

Sperto kaj konduto de J. Krishnamurti. Paroldo dirita 
en Ommen-tendaro 1930, kaj disradiita. — Petro Stojan trad. el la 
franca teksto: Expérience et Conduite. Eldonis: Internacia Biokos- 
ma Asocio, Solliès-Pont (Var), Francujo. 22 p.; 12,5 x 19.5. Pre
zo: 3 fr. fr.

5 6


